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PwC Ελλάδας: 

Ενίσχυση της διοικητικής ομάδας με δύο νέους Partners 

 

H PwC Ελλάδας, με γνώμονα την ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών της και 

παραμένοντας πιστή στο σκοπό της για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που 

δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης και επιλύουν σημαντικά προβλήματα, ανακοινώνει 

την ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας με δύο νέους Partners. 

 

Σπύρος Ρασιάς 

 

O Σπύρος Ρασιάς ηγείται της ομάδας Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων, 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου (GRC& IA) της PwC Ελλάδας και 

διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση σημαντικών πελατών, κυρίως από τον 

χρηματοπιστωτικό και ενεργειακό κλάδο.  

 

Παράλληλα, είναι αναπληρωτής CRO του γραφείου με ευθύνη στα συστήματα 

διαχείρισης κινδύνων και ποιότητας καθώς και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα του 

δικτύου. 

Κατέχει τίτλο στη Λογιστική αλλά και μεταπτυχιακό στο Audit, Management and 

Consultancy από το Birmingham City University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι 

πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA) ενώ κατέχει πιστοποιήσεις στη 

διαχείριση κινδύνων (CRMA) και ελέγχου της απάτης (CFE). 

 

Θανάσης Σπανός 



  

 

 

Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και των επιχειρησιακών λειτουργιών, ο Θανάσης Σπανός είναι επικεφαλής του 

Customer and Operations τμήματος της PwC Ελλάδας ενώ παράλληλα ηγείται και του 

Ναυτιλιακού κλάδου των Συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας.  Η εμπειρία του 

έγκειται σε διαχείριση  μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμών της εφοδιαστικής αλυσίδας 

και των προμηθειών, καθώς και στο σχεδιασμό νέων λειτουργικών μοντέλων σε 

εταιρείες κυρίως στους κλάδους της ενέργειας, της ναυτιλίας, της μεταποίησης, της 

λιανικής και της υγείας.  

 

Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με ειδίκευση 

Μηχανικού Παραγωγής, ενώ κατέχει και Διδακτορικό τίτλο στη βελτιστοποίηση 

εφοδιαστικής αλυσίδας με χρήση αλγορίθμων επιχειρησιακής έρευνας από το ίδιο 

Πανεπιστήμιο. 

 

O Μάριος Ψάλτης, CEO της PwC Ελλάδας δήλωσε σχετικά: «Η ανάπτυξη των 

στελεχών μας αποτελεί κύρια προτεραιότητα, και παιζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 

του στόχου μας για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Είμαστε ιδιαίτερα 

χαρούμενοι αλλά και υπερήφανοι που βλέπουμε δύο σημαντικά μέλη της 

Συμβουλευτικής μας ομάδας να εξελίσσονται και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

των προκλήσεων των πελατών μας αλλά και της ευρύτερης αγοράς.» 

 
 

Σχετικά με την PwC 
 
Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η 
επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 159 χώρες με 
περισσότερα από 295.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις 
ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι 
έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com. 
 
Η επωνυμία PwC αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή 
περισσότερες από τις εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή 
νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το 
www.pwc.com/structure. 
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